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Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань та вмінь, що розкривають 

основні положення правового регулювання виконання рішень суду та інших визначених 

законом юрисдикційних органів, в тому числі примусовим виконанням судових рішень у 

цивільних справах, а також забезпечують процесуальний порядок захисту цивільних прав 

фізичних та юридичних осіб. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Виконавче провадження в цивільному 

процесі» є досягнення всебічного повного розуміння здобувачами вищої освіти 

процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень, у тому числі примусовим 

виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб). 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Виконавче провадження в 

цивільному процесі» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних 

та практичних знань з теоретичних основ виконавчого провадження; вміння 

використовувати в юридичній практиці знання в галузі виконавчого провадження; 

забезпечення розуміння здобувачами вищої освіти правової атмосфери виконавчого 

провадження. 

 

Пререквізити: 

юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти 

альтернативного вирішення спорів; приватне право: практика тлумачення і застосування. 

 

Постреквізити 

застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

нормотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні 

аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу; 

актуальні проблеми застосування сімейного законодавства; актуальні проблеми 

міжнародного приватного права; сучасні аспекти спадкового права. 

 

Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права 

Загальні 

компетентності 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 
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також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

 

знати: 

 сутність правових явищ, принципи виконавчого провадження; 

 актуальні проблеми та основні напрямки вдосконалення нормативно-правової 

бази, що регулює діяльність органів державної виконавчої служби (державних виконавців) та 

органів і осіб (приватних виконавців), які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів; 

 права та обов’язки учасників процесу виконавчого провадження; 

 види судових та інших рішень, процесуальний порядок їх виконання. 

 

вміти: 

 аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації 

рішення;  

 використовувати отриманні знання норм матеріального та процесуального 

права під час складання процесуальних документів-актів у виконавчому провадженні;  

 використовувати положення виконавчого провадження в рішенні професійних 

задач; 

 орієнтуватися в законодавстві, яке регулює виконавче провадження, 

оперативно знаходити необхідну правову інформацію;  

 застосовувати чинне законодавство до конкретної правової ситуації. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

(д/б та ксф) 

Рік підготовки 

ІІ 

Загальна кількість годин – 

90 (для денної форми 

навчання) 

 

 

Семестр 

3 

Лекції 

8 год. 

Семінарські 

12 год. 

Практичні 

10 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю 

залік 
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

 

Назви розділів і тем 

 

 

 

Кількість годин 

денна форма 

всього у тому числі 

 

 

Л сем. П с. р. 

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Виконавче 

провадження в системі 

юрисдикційної діяльності. 

Принципи виконавчого 

провадження 

13 2 2  9 

Тема 2. Правова основа 

діяльності державної 

виконавчої служби. Органи і 

посадові особи, які 

здійснюють примусове 

виконання рішень судів 

7    7 

Тема 3. Підстави для 

відкриття виконавчого 

провадження.  

Виконавчі документи 

9  2  7 

Тема 4. Суб’єкти 

виконавчого провадження 15 2 2 2 9 

Тема 5. Загальні умови і 

порядок здійснення 

виконавчого провадження 
13 2 2 2 7 

Тема 6. Звернення стягнення 

на майно боржника. 

Особливості стягнення на 

окремі види майна 

13 2 2 2 7 

Тема 7. Особливості 

виконання рішень 

немайнового характеру 
11  2 2 7 

Тема 8. Судовий контроль за 

виконанням судових рішень 9   2 7 

 Залік 

Усього годин 90 8 12 10 60 
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4. Плани семінарських та практичних занять 

4.1. Плани семінарських занять 

 
 

Тема 1. Виконавче провадження в системі юрисдикційної діяльності. Принципи 

виконавчого провадження 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття виконавчого провадження.  

2. Поняття та особливості попереднього виконання.  

3. Предмет правового регулювання виконавчих правовідносин.  

4. Метод правового регулювання виконавчих відносин.  

5. Поняття та значення принципів виконавчого провадження.  

6. Зміст та гарантії принципів виконавчого провадження.  

7. Джерела виконавчого провадження. Виконавча процесуальна форма. 

 

 

Тема 3. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Виконавчі документи 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Загальні положення виконання судових рішень у цивільних справах. 

2. Виконавчі написи нотаріусів. 

1. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи. 

2. Вимоги до виконавчого документа. 

3. Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів. 

4. Заходи примусового виконання рішень. 

 

 

Тема 4. Суб’єкти виконавчого провадження 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Поняття та класифікація суб’єктів виконавчих правовідносин.  

2. Державний виконавець. Повноваження та порядок призначення державного 

виконавця.  

3. Сторони виконавчого провадження та інші особи, які беруть участь у виконанні.  

4. Особи, які сприяють виконанню. 

 

 

Тема 5. Загальні умови і порядок здійснення виконавчого провадження 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої 

служби та утворення виконавчих груп. 

2. Поняття й система стадій виконавчого провадження. 

3. Підготовка до примусового виконання рішення. Примусове виконання як стадія 

виконавчого провадження.  

4. Виконавчий збір. Витрати на проведення виконання.  

5. Ускладнення під час виконавчого провадження.  

6. Зупинення під час виконавчого провадження. Факультативне зупинення 

виконавчого провадження.  

7. Закінчення та відновлення виконавчого провадження.  
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Тема 6. Звернення стягнення на майно боржника. Особливості стягнення на 

окремі види майна 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Загальні засади застосування заходів примусового виконання.  

2. Арешт майна. Оцінка майна боржника.  

3. Особливості звернення стягнення на валюту та валютні цінності.  

4. Особливості звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне 

каміння.  

5. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в інших осіб.  

6. Особливості виконання рішень про стягнення аліментів.  

 

 

Тема 7. Особливості виконання рішень немайнового характеру 

Навчальний час – 2 год. 

Питання до семінарського заняття: 

1. Загальні засади виконання рішення про обов'язок вчинити певну дію чи 

утриматися від її вчинення.  

2. Виконання рішення про поновлення на роботі.  

3. Виконання рішення про відібрання дитини.  

4. Виконання рішення про виселення.  

5. Виконання рішення про вселення.  

6. Виконання рішення про примусовий обмін.  

 

 

 

4.2. Плани практичних занять 

 

Загальні методичні поради: 

Здобувачам вищої освіти в робочих зошитах пропонується розглянути та вирішити 

практичні ситуації та виконати завдання. Оформлення повинно містити розгорнуту 

обґрунтовану відповідь з обов’язковим посиланням на нормативно-правові джерела. 

Перевіряється викладачем під час проведення практичних занять. 

 

 

Тема 4. Суб’єкти виконавчого провадження 

Навчальний час – 2 год. 

 

Задача 1 

Державний виконавець Г., відкрив провадження за виконавчим документом 

громадянина Л. Громадянин Л., в свою чергу попросив державного виконавця Г., надіслати 

йому копію постанови про відкриття провадження на адресу його проживання. 

Державний виконавець Г., відмовив Л., пояснюючи це тим, що такий порядок не 

передбачений ані при відкритті провадження, ані на стадії вжиття певних заходів, однак Г. 

може це зробити власноруч, за невеличку «винагороду».  

Л. обурився та оскаржив дії Г. 

Чи зобов’язаний Г. відправити копії Л.? Якщо так, то у який термін та на підставі 

чого? Який порядок вирішення цього питання на стадії відкриття провадження? 
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Задача 2. 

Державний виконавець З. звернувся із вимогою до громадянина К. про передачу йому 

майна для звернення у стягнення у справі про задоволення вимог Ш., від боржника П., у 

зв’язку із тим, що З. є другом П., і останній передав йому у користування автомобіль. 

З. відмовив державному виконавцю у передачі майна, мотивуючи це тим, що П. 

подарував З. автомобіль, але документи договору дарування їм загублені. 

Як має вчинити державний виконавець? Чи підлягають вимоги виконавця до З. 

задоволенню? 

 

Задача 3. 
При виконанні державним виконавцем опису майна І., згідно з рішенням 

Шепетівського міського суду про стягнення з нього грошових коштів в якості відшкодування 

шкоди, до квартири Іванова з’явився Ільченко, який заявив протест проти включення до 

опису двох телевізорів, які знаходяться в квартирі, мотивуючи це тим, що телевізори 

належать йому, а Іванову були передані тільки на тимчасове користування, оскільки Іванов є 

телевізійним майстром і обіцяв їх перевірити. Державний виконавець міського відділу 

державної виконавчої служби за заявою Ільченко виключив телевізор з акту опису і арешту. 

Крім того, сусід І. Ситніков прохав не включати до акту опису і арешту холодильник, який 

знаходиться в квартирі, тому, що холодильник був переданий ним Іванову на зберігання у 

зв’язку з тим, що в квартирі самого Ситнікова не було достатньо місця для установки 

холодильника.  

Однак державний виконавець відмовив Ситнікову задовольнити його прохання, 

включивши холодильник до опису та наклав арешт на все майно, яке включено до акту опису 

і арешту. Ситніковим була принесена скарга на дії державного виконавця. 

Оцініть правомірність дій державного виконавця. Чи вірно принесена скарга на дії 

державного виконавця? Який порядок захисту прав інших осіб при виконанні рішення? 

Складіть проект позовної заяви від імені Ситнікова про звільнення майна із-під арешту 

(недостатні дані виберіть на свій розсуд.). 

 

 

Тема 5. Загальні умови і порядок здійснення виконавчого провадження. 

Навчальний час – 2 год. 

 

Задача 1. 

При стягненні на майно боржника Е., було встановлено, що коштів, які задовольнять 

вимоги стягувача не вистачає. При зверненні стягнення на інше майно боржника Е., 

державним виконавцем Г., з’ясувалося, що стягненню підлягає будівля, яка належить Е. та О. 

на праві спільної сумісної власності. Державний виконавець Г., проводячи відповідні дії, 

ознайомившись із планом КП МБТІ (Бюро технічної інвентаризації), виказав необхідність на 

стягнення майна в окремі частині, яка належить Е. Для цього, Г. почав підготовку 

відповідних документів. На дії Г., Е. зауважив, що право спільної сумісної власності не 

дозволяє виділити конкретну частину майна добровільно у цій ситуації, та запропонував 

звернутися до суду, з метою визначення його частки цього майна. 

Державний виконавець Г., повідомив, що таким чином Е. хоче мінімізувати свою 

частку, і тим самим залишити більшу частину будівлі у свого партнера О., що є 

неприпустимим, а через це у зверненні до суду Г. не бачить необхідності. 

Чи правильно вирішив Г. спір? Чи відповідають роз’яснення Г. стану діючого 

законодавства? 
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Задача 2. 

Згідно з рішенням Київського районного суду м. Харкова: 

а) боржника зобов’язано в місячний термін знести ряд розташованих на його 

земельній ділянці господарських будівель для забезпечення права проходу та проїзду через 

його земельну ділянку стягувача – власника сусідньої земельної ділянки, однак, в 

установлений строк боржник судове рішення не виконав; 

б) боржника зобов’язано передати кредитору ряд речей, визначених судовим 

рішенням, однак, на пропозицію про добровільне виконання рішення боржник відповів 

відмовою; 

в) боржника зобов’язано усунути недоліки проданого ним стягувачу товару, однак в 

строк, який встановлений в рішенні суду, він цього не зробив. 

Визначте міри, які необхідно застосувати до боржника в кожному із вказаних вище 

випадків.? Який порядок виконання рішень, зобов’язуючих боржника виконати певні дії? 

 

Задача 3. 

Розглянувши справу за позовом Хоменко В.С. до заводу «Прогрес» про відновлення 

на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул, суд вирішив: «Позов 

задовольнити. Відновити Хоменко В.С. на колишній роботі. Стягнути із заводу «Прогрес» на 

користь Хоменко В.С. заробітну плату за три місяці вимушеного прогулу у розмірі 3500 грн.» 

Які особливості має виконання рішень по трудових спорах? Які заходи примусу 

застосовуються у разі ухилення адміністрацією заводу від виконання даного рішення? 

 

 

Тема 6. Звернення стягнення на майно боржника. Особливості стягнення на 

окремі види майна. 

Навчальний час – 2 год. 

 

Задача 1. 

На підставі рішення суду з Сименова А.С. на користь Сименової В.М. стягнуті 

аліменти на двох неповнолітніх дітей у розмірі 1/3 частини заробітної плати щомісячно. 

Протягом шести місяців Семенов А.С. аліменти не виплачував, а тому державний 

виконавець визначив його заборгованість в твердій сумі і встановив розмір стягнення із 

заробітної плати у розмірі 50 % до погашення заборгованості по аліментах. 

Ці дії Семенов А.С. оскаржив до суду, вважаючи, що державним виконавцем 

перевищені службові повноваження.  

Хто повинен визначити заборгованість по аліментах, і як проводиться розрахунок? 

Ким і в якому порядку може бути розглянута скарга Семенова А.С.? 

 

Задача 2. 

Згідно з рішенням Київського районного суду м. Харкова: 

а) боржника зобов’язано в місячний термін знести ряд розташованих на його 

земельній ділянці господарських будівель для забезпечення права проходу та проїзду через 

його земельну ділянку стягувача – власника сусідньої земельної ділянки, однак, в 

установлений строк боржник судове рішення не виконав; 

б) боржника зобов’язано передати кредитору ряд речей, визначених судовим 

рішенням, однак, на пропозицію про добровільне виконання рішення боржник відповів 

відмовою; 

в) боржника зобов’язано усунути недоліки проданого ним стягувачу товару, однак в 

строк, який встановлений в рішенні суду, він цього не зробив. 

Визначте міри, які необхідно застосувати до боржника в кожному із вказаних вище 

випадків.? Який порядок виконання рішень, зобов’язуючих боржника виконати певні дії? 
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Задача 3. 

Розглянувши справу за позовом Хоменко В.С. до заводу «Прогрес» про відновлення 

на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул, суд вирішив: «Позов 

задовольнити. Відновити Хоменко В.С. на колишній роботі. Стягнути із заводу «Прогрес» на 

користь Хоменко В.С. заробітну плату за три місяці вимушеного прогулу у розмірі 3500 грн.» 

 Які особливості має виконання рішень по трудових спорах? Які заходи примусу 

застосовуються у разі ухилення адміністрацією заводу від виконання даного рішення? 

 

 

Задача 4. 

Рішенням суду було постановлено: «Визнати за Савенко Н.Н. право власності на 1/3 

частину будинку і виділити в рахунок частки кімнату розміром 24 кв.м. ...» 

Після вступу рішення в законну силу сторони домовилися укласти мирову угоду, 

згідно якої Манько В.П. в рахунок частки в будинку виплачує Савенко Н.Н. грошову 

компенсацію у розмірі 10 000 грн., а Савенко Н.Н. від всіляких прав на будинок 

відмовляється. Сторони звернулися до державного виконавця з проханням затвердити мирову 

угоду. 

Чи можливе укладення мирової угоди на стадії виконання судового рішення? Який 

порядок її затвердження і які наступають наслідки? 

 

Задача 5. 
У Центральне районне управління юстиції м. Луцька надійшла скарга Семенової А.М. 

про те, що вона вже протягом декількох місяців не отримує аліменти. Державний виконавець, 

перевіривши скаргу, з'ясував наступне: 

А) боржник Семенов В.І. звільнився з роботи, продав квартиру і виїхав в невідомому 

напрямку; 

Б) виконавчий лист, що знаходився на виконанні в бухгалтерії за місцем роботи 

Семенова В.І., - загублений бухгалтером Тулуповою А.С; 

В) про звільнення Семенова В.І. і про втрату виконавчого листа, ні державний 

виконавець, ні стягувач не повідомлені.  

 Як відновити виконавчий лист? Чи можна притягти до відповідальності Тулупову 

А.С. за втрату виконавчого листа? Який порядок встановлення місцезнаходження 

боржника? 

 

Задача 6. 

При зверненні стягнення на доходи фізичної особи В., який працював помічником 

юриста у ТОВ «Укра», державним виконавцем було встановлено, що В. одночасно 

навчається у ВНЗ, отримуючи вищу юридичну освіту, та за відмінні оцінки – отримує 

стипендію. Державний виконавець повідомив В., що підготовив документи для проведення 

відрахувань із стипендії В. 

На повідомлення державного виконавця, В. відзначив, що стипендія, згідно із чинного 

податкового законодавства не є доходом, а тому на неї не поширюється режим щодо 

звернення стягнення на доход фізичної особи. 

Чи правильно визначив В. правовий режим стипендії? Чи є стипендія доходом 

фізичної особи, якщо так, то які норми чинного законодавства регулюють порядок 

відрахування із стипендії? 
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Тема 7. Особливості виконання рішень немайнового характеру. 

Навчальний час – 2 год. 

 

Задача 1. 

Під час виконання рішення про виселення боржника, державний виконавець письмово 

повідомив боржника С., про час і день примусового виселення.  

При виконанні рішення у зазначений день та час, С. був відсутній вдома, заздалегідь 

спеціально виїхав за межі населеного пункту. 

Державний виконавець у присутності понятих здійснив виселення та опис майна 

боржника С. 

С. повернувшись до міста, подав позов до суду, у якому зазначив, що виселення 

проведене фіктивно, адже не було того, кого виселяли, а тому просить суд визнати дії 

державного виконавця неправомірними та притягнути його до кримінальної відповідальності 

за перевищення повноважень та самоправство. 

Чи правомірно вчинив державний виконавець? Вирішіть справу. 

 

Задача 2. 

У відділ державної виконавчої служби надійшли два виконавчі листи: 

перший - про стягнення з Козакова А.А. аліментів на четверо дітей; другий - про 

стягнення 560 грн. збитку, заподіяного каліцтвом Шарапову М.М.  

Здійснивши перевірку майнового положення боржника, державний виконавець 

встановив, що майна, на яке можна обернути стягнення, у боржника немає, про що був 

складений відповідний акт. Було прийняте рішення звернути стягнення на заробітну плату 

боржника, яка складає 1700 грн. після відрахування податків. 

Зробіть розрахунок стягнень по кожному виконавчому листу. Визначить порядок 

задоволення вимог по кожному стягувачу. 

 

Задача 3. 

В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом про поновлення на 

роботі на посаді інженера ВАТ “Харківський тракторний завод”. В позовній заяви В. 

зазначав, що, хоча його було звільнено у зв’язку із скороченням штатів, він вважає таке 

звільнення незаконним, оскільки фактично скорочення штатів не відбувалось і він може 

залишитися на підприємстві на іншій посаді з однотипними функціональними обов’язками. 

У червні 2006 р. позов був задоволений. Відповідач подав апеляційну скаргу на це 

рішення. В той же час позивач звернувся до державної виконавчої служби з проханням 

відкрити виконавче провадження про поновлення його на роботі, подавши оригінал рішення 

суду про поновлення. 

Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, зазначивши, 

що, по-перше, рішення суду не набрало законної сили, і, по-друге, у стягувача немає 

виконавчого листа. 

Чи правомірні дії державного виконавця? Які особливості виконання судових рішень 

про поновлення на роботі? 

  

Задача 4. 

Прокурор м. Харкова звернувся з позовом до батьків малолітнього С. про відібрання 

дитини без позбавлення їх батьківських прав. Свої вимоги він обґрунтовував неналежним 

ставленням батьків до виховання дитини та її утримання. Орган опіки та піклування у своєму 

висновку погодився з позицією прокурора і підтримав позов. У червні 2009 р. позов був 

задоволений. У виконавчому провадженні брали участь прокурор та орган опіки і 

піклування. 
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Державний виконавець передав малолітнього С. рідному брату його батька Л. і закрив 

виконавче провадження у зв’язку із виконанням рішення. Батьки С. оскаржили дії 

державного виконавця щодо передання дитини Л., зазначивши, що Л. не був притягнутий 

державним виконавцем як стягувач. 

Розглянувши скаргу, суд відмовив скаржникам у її задоволенні. 

Чи правомірні дії суду? 

 

Задача 5. 

 Рішенням суду подружжя М. було виселено із займаної двокімнатної квартири з 

наданням іншого житлового приміщення. Державний виконавець під час виконавчого 

провадження стосовно М. з’ясував, що відсутня вільна житлова площа на яку, згідно з 

рішенням суду, можна вселити М. Стягувач – підприємство “Будінвест” – де раніше 

працювали М., наполягало на їх виселенні. 

Державний виконавець звернувся до суду з клопотанням про роз’яснення рішення. 

Одночасно стягувач звернувся до суду з клопотанням щодо зміну способу виконання 

рішення і у зв’язку із відсутністю житлової площі для вселення запропонував сплатити М. 

грошову компенсацію в розмірі вартості двокімнатної квартири. 

Суд у роз’ясненні рішення відмовив, задовольнивши клопотання про зміну способу 

виконання рішення. 

Дайте оцінку діям стягувача, державного виконавця та суду. 

 

Задача 6. 

 Рішенням суду було задоволено заяву чоловіка М. до дружини Р. про встановлення 

режиму окремого проживання подружжя. Виконавчий лист по справі судом не видавався. 

Через 5 місяців після набрання рішенням законної сили чоловік М. почав порушувати режим 

окремого проживання. Р. звернулася з рішенням суду до ВДВС з заявою про відкриття 

виконавчого провадження і примусове встановлення режиму окремого проживання. 

Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження у зв’язку із відсутністю 

виконавчого листа. 

Р. звернулася із скаргою на дії державного виконавця. Суд скаргу задовольнив і 

зобов’язав ВДВС відкрити виконавче провадження, оскільки в цьому разі виконавчий лист 

не видається, а рішення суду є достатньою підставою для відкриття виконавчого 

провадження. 

Дайте оцінку діям державного виконавця і суду. 

 

 

Тема 8. Судовий контроль за виконанням судових рішень 

Навчальний час – 2 год. 

 

Задача 1. 

В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом про поновлення на 

роботі на посаді інженера ПАТ “Харківський тракторний завод”. В позовній заяви В. 

зазначав, що, хоча його було звільнено у зв’язку із скороченням штатів, він вважає таке 

звільнення незаконним, оскільки фактично скорочення штатів не відбувалось і він може 

залишитися на підприємстві на іншій посаді з однотипними функціональними обов’язками. 

У червні 2020 р. позов був задоволений. Відповідач подав апеляційну скаргу на це 

рішення. В той же час позивач звернувся до державної виконавчої служби з проханням 

відкрити виконавче провадження про поновлення його на роботі, подавши оригінал рішення 

суду про поновлення. 

Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження, зазначивши, 

що, по-перше, рішення суду не набрало законної сили, і, по-друге, у стягувача немає 

виконавчого листа. 
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Чи правомірні дії державного виконавця? Які особливості виконання судових рішень 

про поновлення на роботі? 

  

Задача 2. 

Прокурор м. Харкова звернувся з позовом до батьків малолітнього С. про відібрання 

дитини без позбавлення їх батьківських прав. Свої вимоги він обґрунтовував неналежним 

ставленням батьків до виховання дитини та її утримання. Орган опіки та піклування у своєму 

висновку погодився з позицією прокурора і підтримав позов. У червні 2019 р. позов був 

задоволений. У виконавчому провадженні брали участь прокурор та орган опіки і 

піклування. 

Державний виконавець передав малолітнього С. рідному брату його батька Л. і закрив 

виконавче провадження у зв’язку із виконанням рішення. Батьки С. оскаржили дії 

державного виконавця щодо передання дитини Л., зазначивши, що Л. не був притягнутий 

державним виконавцем як стягувач. 

Розглянувши скаргу, суд відмовив скаржникам у її задоволенні. 

Чи правомірні дії суду? 

 

Задача 3. 

 Рішенням суду подружжя М. було виселено із займаної двокімнатної квартири з 

наданням іншого житлового приміщення. Державний виконавець під час виконавчого 

провадження стосовно М. з’ясував, що відсутня вільна житлова площа на яку, згідно з 

рішенням суду, можна вселити М. Стягувач – підприємство “Будінвест” – де раніше 

працювали М., наполягало на їх виселенні. 

Державний виконавець звернувся до суду з клопотанням про роз’яснення рішення. 

Одночасно стягувач звернувся до суду з клопотанням щодо зміну способу виконання 

рішення і у зв’язку із відсутністю житлової площі для вселення запропонував сплатити М. 

грошову компенсацію в розмірі вартості двокімнатної квартири. 

Суд у роз’ясненні рішення відмовив, задовольнивши клопотання про зміну способу 

виконання рішення. 

Дайте оцінку діям стягувача, державного виконавця та суду. 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

 

5.1. Підготовка рефератів 

Загальні методичні рекомендації: 

Реферат (доповідь) оформлюється у вигляді письмової роботи в обсязі 5-7 сторінок. 

Представляється на папері та електронному носії. 

 

Приблизна тематика рефератів, доповідей (відповідно до структури навчальної 

дисципліни): 

1. Актуальні проблеми виконавчого провадження. 

2. Організація та діяльність державної виконавчої служби. 

3. Права та обов’язки експерта у виконавчому провадженні. 

4. Проведення виконавчих дій у присутності понятих. 

5. Підстави для відкриття виконавчого провадження. 

6. Підстави, що тягнуть за собою обов’язкове зупинення виконавчого провадження. 

7. Порядок розподілу стягнутих з боржника грошових сум. 

8. Особливості звернення стягнення на майно боржника, яке належить йому на праві 

спільної та спільної часткової власності. 
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9. Звернення стягнення на заставлене майно. 

10. Оформлення заявки про проведення прилюдних торгів. 

11. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника – 

юридичної особи. 

12. Строк та порядок проведення державним виконавцем виконавчих дій по 

виконанню рішень немайнового характеру. 

13. Дії державного виконавця при примусовому вселенні. 

14. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ. 

15. Строк та порядок подання заяв про поворот виконання. 

16. Порядок та підстави оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої 

служби. 

17. Захист прав стягувача у разі невиконання рішення з вини юридичної особи. 

 

 

5.2. Створення презентацій у PowerPoint 

Загальні методичні рекомендації: 

Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-

шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації. 

1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного 

стилю подання інформації. 

2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint 

будь-якої версії в єдиному стилі. 

3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15. 

4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди. 

5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище, 

ім'я, навчальна група, курс, факультет). 

6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий 

висновок роботи. 

7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація - 

альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1». 

8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані». 

9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial, 

ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. 

10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути 

підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду. 

10. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не 

допускається. 

11. Слайди не переповнювати текстом. 

12. Використовувати прості слова та речення. 

13. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність, 

лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність. 

14. Недопустимість граматичних та інших помилок. 

15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для 

фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту. 

16. Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS Word 

або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою кількістю 

даних. 

17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS 

Excel. 

18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту. 

19. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: Петренко 

А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt 
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Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості зображення. 

 

Приблизна тематика (напрям розробки) презентацій у PowerPoint, що 

пропонуються за темами навчальної дисципліни 

1. Органи та посадові особи, що здійснюють примусове виконання рішень суді та 

інших юрисдикційних органів. 

2. Відводи учасників виконавчого провадження. 

3. Пред'явлення виконавчого документа до виконання. Виконавче провадження 

4. Задоволення вимог стягувачів. 

5. Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи. 

6. Розмір та порядок стягнення аліментів. 

7. Виконання рішень у немайнових спорах. 

 

 

5.3. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного 

матеріалу  

 

Загальні методичні поради: 

Тестові завдання виконуються шляхом надання лише однієї правильної відповіді на 

запропоноване питання. Декілька правильних відповідей на питання не допускається. 

 

1. Що не відноситься до засад здійснення виконавчого провадження:  

a) законність 

b) диспозитивність  

c) обачливість стягувача 

 

2. Право кожного на звернення до суду за захистом своїх прав і свобод закріплено 

в: 

a) Цивільному Кодексі України 

b) Господарському кодексі України 

c) статті 55 Конституції України 

 

3. Протягом якого строку виконавчий документ повертається стягувачу без 

прийняття виконавцем до виконання: 

a) 5 робочих днів з дня пред’явлення виконавчого документу до виконання 

b) 3 робочих дні з дня пред’явлення виконавчого документу до виконання 

c) 1 робочого дня з дня пред’явлення виконавчого документу до виконання 

 

4. Документи яких органів вважаються виконавчими документами: 

a) накази господарських судів, виконавчі написи нотаріусів, рішення третейських 

судів 

b) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних 

рішень таких комісій 

c) всі відповіді вірні 

 

5. Рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або 

боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно:  

a) органами Державної фіскальної служби 

b) органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів 

c) органами Державної виконавчої служби 
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6. Правове підґрунтя організації та діяльності державної виконавчої служби 

складає: 

a) Закон України «Про виконавче провадження» 

b) нормативно-правові акти України 

c) комплекс нормативно-правових актів національного та міжнародного 

характеру 

 

7. Своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання 

яких передбачено законом є завданням: 

a) органів державної виконавчої служби 

b) приватних виконавців 

c) органів державної виконавчої служби та приватних виконавців 

 

8. Чи поширюється обов’язок зберігати професійну таємницю на особу і після її 

звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного 

виконавця, помічника приватного виконавця: 

a) так 

b) ні 

c) заборонено протягом 3 років 

 

9. Верховенства права, законність, незалежність, справедливість, 

неупередженість та об’єктивність, обов’язковість виконання рішень, диспозитивність 

та інші – це: 

a) принципи та завдання діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців 

b) принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних 

виконавців 

c) принципи та завдання діяльності судових органів та органів державної 

виконавчої служби 

 

10. Систему органів примусового виконання рішень становлять: 

a) Міністерство юстиції України 

b) органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України 

в установленому законодавством порядку 

c) всі відповіді вірні 

 

11. Представник влади, який діє від імені держави і перебуває під її захистом та 

уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у 

порядку – це: 

a) державний виконавець 

b) судовий розпорядник 

c) керівник органів державної виконавчої служби 

 

12. Державним виконавцем може бути: 

a) апатрид, біпатрид, який має повну вищу юридичну освіту, володіє 

державноюта іноземною мовами, має не менше 3 років юридичного стажу і здатний за 

своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця 

b) громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, 

володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати 

повноваження державного виконавця 

c) резидент, який має повну вищу освіту, володіє досконало державною та 
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іноземною мовами і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати 

повноваження державного та приватного виконавця 

 

13. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір 

здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання 

права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції 

України утворюється: 

a) Кваліфікаційна комісія приватних та державних виконавців 

b) Кваліфікаційна комісія приватних виконавців 

c) Кваліфікаційний комітет державних та приватних виконавців 

 

14. допуску особі до складення кваліфікаційного іспиту протягом: 

a) одного тижня 

b) одного місяця 

c) трьох місяців 

 

15. Чи має право приватний виконавець мати помічників: 

a) так 

b) ні 

c) тільки тих, які працюють на підставі трудового договору (контракту), 

укладеного з приватним виконавцем 

 

16. Які виконавчі документи не підлягають виконанню державною виконавчою 

службою:  

a) судові накази 

b) виконавчі написи нотаріусів 

c) накази органів місцевого самоврядування 

 

17. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти 

кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох 

місцях, у виконавчому документі зазначаються: 

a) всі боржники та всі стягувачі, а також визначається, в якій частині необхідно 

виконати таке рішення,  або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним 

b) один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно 

виконати таке рішення,  або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним 

c) всі боржники та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно 

виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є субсидіарним 

 

18. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі: 

a) виконавчого документа 

b) виконавчого напису суду 

c) наказу органу виконавчої служби 

 

19. Чи має право у заяві про відкриття виконавчого провадження щодо 

виконання рішення про майнове стягнення стягувач просити державного виконавця 

накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його 

відчуження: 

a) ні 

b) так 

c) якщо таке право передбачене рішенням суду 
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20. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем: 

a) проживання, перебування, роботи боржника  

b) за місцезнаходженням майна боржника 

c) всі відповіді вірні 

 

21. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться: 

a) за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна 

b) за юридичною адресою такої особи 

c) взагалі не проводиться 

 

22. У разі якщо стягувач не здійснив авансування витрат на організацію та 

проведення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби, 

державний виконавець: 

a) за дорученням проводить виконавчі дії у строк не пізніше десяти робочих днів 

з моменту надходження до відділу державної виконавчої служби  відповідної постанови 

державного виконавця в межах виконавчого провадження, у якому винесено цю постанову 

b) звертає стягнення на наявне майно боржника і після розподілу стягнутих 

коштів, якщо їх обсяг недостатній для задоволення в повному обсязі вимог стягувача,  

надсилає виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за 

місцезнаходженням іншого майна боржника 

c) державний виконавець не пізніше наступного дня з моменту, коли йому стали 

відомі зазначені обставини, надсилає виконавчий документ за новим місцезнаходженням 

боржника, про що повідомляє стягувачу 

 

23. Спори про місце здійснення виконавчих дій між органами державної 

виконавчої служби: 

a) розглядаються в судах цивільної юрисдикції 

b) розглядаються в господарських судах 

c) не допускаються 

 

24. Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі 

виконавчого документа: 

a) у разі якщо виконавчий лист надійшов від суду на підставі ухвали про надання 

дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду в порядку, встановленому 

законом 

b) в інших випадках передбачених міжнародними договорами 

c) всі відповіді вірні 

 

25. Виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження: 

a) не пізніше трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого 

документа 

b) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого 

документа  

c) не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до нього виконавчого 

документа 

 

26. Стороною виконавчого провадження є:  

a) експерт 

b) прокурор 

c) стягувач 
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27. Представником у виконавчому провадженні не може бути: 

a) особи, які досягли 18-річного віку 

b) секретар судового засідання 

c) адвокат 

 

28. Щодо якого рішення приватний виконавець не вправі здійснювати 

виконавче провадження: 

a) стягнення заборгованості з юридичних осіб 

b) арешт та опис майна фізичної особи-підприємця 

c) рішення про конфіскацію майна 

 

29. Документи яких органів не вважаються виконавчими документами: 

a) виконавчі написи нотаріусів, рішення третейських судів 

b) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних 

рішень таких комісій 

c) вірної відповіді немає 

 

30. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих 

бюджетів або бюджетних установ виконуються:  

a) органами державної фіскальної служби  

b) органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів  

c) органами державної виконавчої служби 

 

31. Реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, 

фіксування виконавчих дій здійснюється: 

a) безпосередньо державними виконавцями 

b) державними та приватними виконавцями 

c) за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження 

 

32. Протягом якого строку нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, 

державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень повинні 

повідомити виконавця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник: 

a) в день звернення боржника 

b) не пізніше 2 робочих днів з моменту звернення боржника 

c) не пізніше 3 робочих днів з моменту звернення боржника 

 

33. Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання 

протягом  
a) 1 року 

b) 2 років  

c) 3 років 

 

34. За рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як 

засобу процесуального примусу) стягувачем є: 

a) Державна судова адміністрація України 

b) Казначейська служба 

c) органами державної фіскальної служби 

 

35. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для 

юридичної особи) або прізвище, ім’я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за 

наявності підтверджуючих документів: 

a) нічого не змінює 
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b) змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження 

c) змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження лише за 

рішенням суду 

 

36. Стягувачем є: 

a) фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано 

виконавчий документ 

b) фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах яких видано 

виконавчий документ 

c) визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на 

яких покладається обов’язок щодо виконання рішення 

 

37. За рішеннями про стягнення в дохід держави коштів або вчинення інших дій 

на користь чи в інтересах держави, що приймаються судами у справах, які 

розглядаються в порядку цивільного, адміністративного та господарського 

судочинства, стягувачем виступає: 

a) фізична або юридична особа, за позовом яких судом прийнято відповідне 

рішення 

b) органи місцевого самоврядування, за позовом яких судом прийнято відповідне 

рішення 

c) державний орган, за позовом якого судом прийнято відповідне рішення 

 

38. Виконавець зобов’язаний вживати заходів щодо примусового виконання 

рішень: 

a) справедливо, неупереджено, об’єктивно, гласно вчиняти виконавчі дії 

b) розумно, справедливо, гласно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі 

дії. 

c) неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії 

 

39. Повноваження адвоката як представника посвідчуються: 

a) ордером 

b) довіреністю 

c) свідоцтвом 

 

40. У разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом 

виконавця, виконавець має право: 

a) здійснити особисто привід до виконавчих органів 

b) звернутися до суду щодо застосування до нього приводу 

c) безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого 

володіння боржника - юридичної особи, проводити їх огляд, примусово відкривати та 

опечатувати їх 

 

41. Вимоги виконавця щодо виконання рішень на всій території України є: 

a) обов’язковими 

b) необов’язковими 

c) загально-солідарними 

 

42. Порядок доступу до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у 

тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому 

числі електронних встановлюється: 

a) Кабінетом Міністрів України 

b) Міністерством внутрішніх справ України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19?nreg=1404-19&find=1&text=%C2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%B3+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E8+%EF%F0%E5%E4%92%FF%E2%EB%E5%ED%B3+%E4%EE+%EF%F0%E8%EC%F3%F1%EE%E2%EE%E3%EE+%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%EE%F2%FF%E3%EE%EC+&x=6&y=9#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19?nreg=1404-19&find=1&text=%C2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%B3+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E8+%EF%F0%E5%E4%92%FF%E2%EB%E5%ED%B3+%E4%EE+%EF%F0%E8%EC%F3%F1%EE%E2%EE%E3%EE+%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%EE%F2%FF%E3%EE%EC+&x=6&y=9#w15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19?nreg=1404-19&find=1&text=%C2%E8%EA%EE%ED%E0%E2%F7%B3+%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E8+%EF%F0%E5%E4%92%FF%E2%EB%E5%ED%B3+%E4%EE+%EF%F0%E8%EC%F3%F1%EE%E2%EE%E3%EE+%E2%E8%EA%EE%ED%E0%ED%ED%FF+%EF%F0%EE%F2%FF%E3%EE%EC+&x=6&y=9#w15
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c) Міністерством юстиції України 

 

43. Чи мають право сторони у процесі виконання рішення відповідно до 

процесуального законодавства укласти мирову угоду: 

a) тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено законом 

b) так, і це затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ. 

c) сторони не мають такого права 

 

44. Коли сторони зобов’язані повідомити виконавцю про повне чи часткове 

самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що 

обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення 

відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, 

зміну місця проживання чи або місцезнаходження, а боржник - фізична особа - також 

про зміну місця роботи: 

a) не пізніше наступного робочого дня 

b) письмово не пізніше наступного робочого дня 

c) невідкладно, письмово не пізніше наступного робочого дня 

 

45. Особі, яка потребує послуг перекладача, виконавець надає строк для його 

запрошення, але не більш як: 

a) 3 робочих днів 

b) 10 робочих днів 

c) 20 днів 

 

46. Для звернення судового рішення до виконання стягувачу в першу чергу 

необхідно отримати в суді: 

a) рішення суду 

b) виконавчий документ 

c) дозвіл на звернення до виконавчої служби 

 

47. Підставою для відкриття виконавчого провадження по виконанню судового 

рішення є пред'явлений до відповідного відділу державної виконавчої служби: 

a) дозвіл на звернення до виконавчої служби разом із заявою стягувача про 

відкриття виконавчого провадження 

b) виконавчий документ разом із заявою стягувача про відкриття виконавчого 

провадження 

c) виконавчий документ разом із рішенням суду про відкриття виконавчого 

провадження 

 

48. Право вибору місця виконання належить: 

a) стягувачу 

b) боржнику 

c) адвокату 

 

49. У разі, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документу до 

виконання, для рішень місцевих та господарських судів це 3 роки, і цей документ 

відповідає вимогам, державний виконавець зобов'язаний: 

a) на наступний день з дня надходження до нього виконавчого документа винести 

наказ про відкриття виконавчого провадження 

b) у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа винести 

постанову про відкриття виконавчого провадження 
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c) у 5-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа винести 

постанову/наказ про відкриття виконавчого провадження 

 

50. В постанові про відкриття виконавчого провадження державний виконавець 

встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати: 

a) трьох днів 

b) семи днів 

c) десяти днів 

 

51. Заходами примусового виконання рішень є: 

a) звернення стягнення на майно боржника; звернення стягнення на заробітну 

плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; 

b) вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у 

постанові; конфіскація майна 

c) всі відповіді вірні 

 

52. Під час проведення опису боржник має право: 

a) зазначити те майно, яке, на його думку, не підлягає опису та арешту 

b) зазначити ті види майна або предмети, на які слід звернути стягнення в першу 

чергу 

c) можливість запропонувати власну позицію щодо майна і вона є обов'язковою 

для державного виконавця 

 

53. Підставами накладення арешту на майно боржника є: 

a) забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі 

стягувачу або реалізації 

b) виконання рішення про конфіскацію майна боржника; виконання ухвали суду 

про накладення арешту на майно, що належить відповідачу 

c) всі відповіді вірні 

 

54. Перед тим, як передати описане майно боржника на реалізацію державний 

виконавець повинен визначитися щодо: 

a) майбутніх власників такого майна 

b) накладення арешту на майно 

c) його вартості 

 

55. Витрати на призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта 

господарювання несе: 

a) стягувач або боржник 

b) державний виконавець 

c) сторона, яка оспорює оцінку майна, проведену державним виконавцем 

 

56. Про оцінку арештованого майна державний виконавець повідомляє сторони, 

які мають право оскаржити оцінку майна до суду в: 

a) 7-денний строк з дня отримання повідомлення 

b) 10-денний строк з дня отримання повідомлення 

c) 15-денний строк з дня отримання повідомлення 

 

57. Чи сплачується виконавчий збір при здійсненні виконавчого провадження 

приватним виконавцем: 

a) так 

b) ні  
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c) так, але не більше 10 відсотків від суми стягнення 

 

58. Розмір виконавчого збору становить: 

a) 1 відсоток від суми стягнення 

b) 5 відсотків від суми стягнення 

c) 10 відсотків від суми стягнення 

 

59. До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про 

сплату авансового внеску в розмірі: 

a) 2 відсотків 

b) 5 відсотків 

c) 10 відсотків 

 

60. Виконавчий збір стягується з боржника до: 

a) місцевих органів влади 

b) Міністерства фінансів України 

c) Державного бюджету України 

 

61. Виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом: 

a) трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу 

державної виконавчої служби 

b) п’яти робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу 

державної виконавчої служби 

c) семи робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу 

державної виконавчої служби 

 

62. У разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням 

рішення, що підлягало виконанню, або визнання судом виконавчого документа таким, 

що не підлягає виконанню, стягнутий виконавчий збір: 

a) не підлягає поверненню 

b) підлягає поверненню 

c) підлягає поверненню, протягом одного місяця 

 

63. Виконавчі дії, як правило, проводяться виконавцем у робочі дні:  

a) не раніше восьмої і не пізніше двадцятої години 

b) не раніше шостої і не пізніше двадцять другої години  

c) не раніше дев’ятої і не пізніше вісімнадцятої години 

 

64. Чи має право виконавець заявити самовідвід: 

a) виконавець не має такого права 

b) так, має таке право у всіх випадках 

c) це його обов’язок, у випадках передбачених законом 

 

65. Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику 

за: 

a) їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі 

b) за місцем їхньої роботи 

c) всі відповіді вірні 

 

66. Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються 

сторонам виконавчого провадження: 

a) в день їх винесення 
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b) не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення 

c) не пізніше трьох робочих днів з дня їх винесення 

 

67. Відкладення проведення виконавчих дій можливо на строк: 

a) до 10 календарних днів 

b) до 10 робочих днів 

c) до 5 робочих днів 

 

68. Виконавець може винести постанову про відстрочення або розстрочення 

виконання:  
a) законодавством не передбачено такого права 

b) будь-якого рішення, щодо якого здійснюється виконавче провадження 

c) будь-якого рішення, щодо якого здійснюється виконавче провадження, крім 

судових рішень 

 

69. Відновлення виконавчого провадження можливо:  
a) за власною ініціативою виконавця 

b) у разі якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або 

повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в 

установленому законом порядку 

c) законодавством відновлення виконавчого провадження не передбачено 

 

70. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника - 

фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини 

виконавець звертається до суду з поданням про: 

a) закриття провадження по справі 

b) винесення постанови про передачу справи органам внутрішніх справ 

c) винесення ухвали про розшук боржника або дитини 

 

71. Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску 

виконавець виносить: 

a) постанову 

b) ухвалу 

c) рішення 

 

72. Про повернення виконавчого документа виконавець виносить постанову: 

a) в цей же день, але не пізніше двадцять другої години 

b) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання судового рішення 

c) не пізніше трьох робочих днів з дня отримання судового рішення 

 

73. Кошти виконавчого провадження складаються з: 

a) виконавчого збору, стягнутого з боржника або основної винагороди 

приватного виконавця 

b) авансового внеску стягувача; стягнутих з боржника коштів на витрати 

виконавчого провадження 

c) всі вищевказані відповіді вірні 

 

74. Хто зобов’язаний додатково здійснити авансування витрат у разі якщо 

витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на 

платній основі, виготовлення технічної документації на майно, здійснення витрат на 

валютообмінні фінансові операції та інших витрат, пов’язаних із перерахуванням 

коштів, перевищують суму сплаченого авансового внеску: 
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a) стягувач 

b) боржник 

c) держава 

 

75. Орган державної виконавчої служби та приватний виконавець щодо кожного 

рахунка ведуть електронний облік і звітність за сумами на рахунках у порядку, 

визначеному: 

a) Державною фіскальною службою 

b) Кабінетом Міністрів України 

c) Міністерством юстиції України 

 

 

 

7. Методи навчання та контролю 

Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні, 

наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична 

перевірка, тестовий контроль тощо. 

 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача 

вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:  

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни;  

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач;  

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що 

навчаються) рекомендується проводити за критеріями:  

Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа):  

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки методичного характеру;  

 60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
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8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0% - завдання не виконано;  

 40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

 60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки, 

судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру;  

 100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з 

навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:  

1) метод усного контролю;  

2) метод письмового контролю;  

3) метод тестового контролю;  

4) метод програмованого контролю.  

 

Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни використовують наступні форми контролю:  

1) Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань 

здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та 

відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо 

повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними 

навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

2) Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою 

оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період 

проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити 

засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок 

змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо. 

 

8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів 

Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України 

«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами 

організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична 

підготовка; 4) контрольні заходи. 

Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається 

між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів). 

 

8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни 

Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою 

включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна 

робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що 

відповідає пропорції за 100-бальною шкалою. 

Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до 

підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової 
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роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний 

рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100 

балів
1
.  

Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

 

8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з 

аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи. 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 залік  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 8. 

Самостійна робота 

    
 

Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і 

обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний 

працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).  

 

Таблиця 2  

Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача 

Бали Критерій оцінювання компетентності 

2
2
 

Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання 

навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має 

фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен 

формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній 

зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань. 

3 

Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з 

навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії, 

але допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх 

охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним 

джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує 

репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального 

матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності 

при використанні знань для вирішення практичних завдань. 

4 
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання 

навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки. 

                                                 
1
Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість 

балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та 

самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 

балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності 

здобувача вищої освіти - 100 балів. 
2
Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг 

компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання 

для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища 

(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати 

призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на 

інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та 

протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами 

навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням 

прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення. 

5 

Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання 

глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується, 

володіє категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з 

практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати 

свої судження. Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних 

теоріях, загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і 

в міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору). 

Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь 

надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативно-

правових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних 

вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад 

відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. 

При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення. 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається 

шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських 

та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи 

протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) 

з округленням результату до цілого числа. 

Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на 

семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та 

самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість 

відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
3
. При 

визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні 

бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У 

разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший 

2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний 

ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має 

відповідних балів. 

 

8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів 

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни 

«Виконавче провадження в цивільному процесі», що забезпечуються кафедрою 

передбачений у формі заліку для денної форми навчання. 

Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового 

                                                 
3
Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для 

того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3 

парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому 

занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач 

був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали. 

Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2. 

Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38. 
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контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового 

контролю здобувачів становить 40 балів. 

Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у 

навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового 

контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки 

дисципліни
4
. 

Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється 

шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень 

компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою 

та існуючими критеріями (табл. 2). 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом 

встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету 

підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату 

до цілого числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом 

додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених 

на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)
5
. 

 

8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача 

За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності 

з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи. 

Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів 

результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються 

згідно з таблицею (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача 

Результати творчої роботи здобувача 
Рівень результативності 

та додаткові бали 

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове 

місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) 

факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських 

(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) 

науковій конференції та ін. 

І рівень, факультетський 

(інститутський) 

– 5 балів 

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до 

розгляду заявки на патент та ін. 

ІІ рівень, академічний 

– 10 балів 

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС 

декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках, 

національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на 

закордонне патентування. 

III рівень, міністерський, 

міжвузівський 

– 15 балів 

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних 

IV рівень, міжнародний 

– 20 балів 

                                                 
4
Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
5
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за 

друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю 

за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на 

білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно 

його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32. 

Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за 

друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену 

буде ((4+5)÷2)×8 = 36. 
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Результати творчої роботи здобувача 
Рівень результативності 

та додаткові бали 

олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного 

патенту. 

 

8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій 

 

9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна 

дошка. 

9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються 

наступні засоби програмного забезпечення: 

доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі 

НАВС через мережу Інтернет. 

9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (on-

line) за вибором викладача використовується: 

програмне забезпечення через мережу Інтернет. 
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10. Перелік контрольних питань по темам 

Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми 

навчальної дисципліни і містить наступні питання: 

1. Поняття виконавчого провадження. 

2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень. 

3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною 

виконавчою службою. 

4. Заходи примусового виконання рішень. 

5. Обов'язки і права державних виконавців. 

6. Повноваження начальника відділу примусового виконання рішень органів 

державної виконавчої служби. 

7. Обов'язковість вимог державного виконавця. 

8. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні.  

9. Контроль за законністю виконавчого провадження. 

10. Посадові особи, які мають право проводити перевірку виконавчого 

провадження. 

11. Витребування виконавчого провадження. 

12. Перевірка виконавчого провадження. 

13. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення 

виконавчих дій. 

14. Сторони виконавчого провадження. 

15. Права і обов'язки сторін та інших осіб у виконавчому провадженні. 

16. Представництво сторін у виконавчому провадженні. 

17. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні. 

18. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності – суб’єктів 

господарювання у виконавчому провадженні. 

19. Участь у виконавчому провадженні перекладача. 

20. Залучення понятих до провадження виконавчих дій. 

21. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта 

оціночної діяльності – суб'єкта господарювання. 

22. Підстави для відкриття виконавчого провадження. 

23. Вимоги до виконавчого документа. 

24. Місце виконання рішення. 

25. Виконавчі провадження, підвідомчі відділу примусового виконання рішень 

органів державної виконавчої служби. 

26. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. 

27. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до 

виконання. 

28. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до 

виконання.  

29. Прийняття виконавчого документа до виконання. 

30. Строки здійснення виконавчого провадження. 

31. Відмова у відкритті виконавчого провадження. 

32. Направлення документів виконавчого провадження. 

33. Роз'яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню. 

34. Права і обов'язки сторін та інших осіб у виконавчому провадженні. 

35. Добровільне виконання рішень. 

36. Час провадження виконавчих дій. 

37. Відкладення провадження виконавчих дій. 

38. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку 

виконання рішення. 

39. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження. 
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40. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження. 

41. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження. 

42. Закінчення виконавчого провадження. 

43. Наслідки завершення виконавчого провадження. 

44. Повернення виконавчого документа стягувачеві. 

45. Повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадовій 

особі), який його видав. 

46. Відновлення виконавчого провадження. 

47. Оголошення розшуку. 

48. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. 

49. Черговість задоволення вимог стягувачів. 

50. Порядок виплати стягнених грошових сум. 

51. Витрати виконавчого провадження. 

52. Виконавчий збір. 

53. Винагорода державному виконавцеві. 

54. Авансування витрат на виконавче провадження. 

55. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень 

щодо одного боржника. 

56. Порядок видачі документів виконавчого провадження. 

57. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника. 

58. Порядок звернення стягнення на майно боржника при обчисленні боргу у 

гривнях або іноземній валюті. 

59. Звернення стягнення на заставлене майно. 

60. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в інших осіб. 

61. Майно, на яке не може бути звернено стягнення. 

62. Арешт та вилучення майна боржника. 

63. Право боржника на визначення першочерговості звернення стягнення на 

предмети (види майна). 

64. Оцінка майна боржника. 

65. Зберігання майна, на яке накладено арешт. 

66. Звільнення майна з-під арешту. 

67. Передача стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі. 

68. Реалізація майна, на яке звернено стягнення. 

69. Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку. 

70. Звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса або за 

рішенням суду. 

71. Оформлення акта про придбання нерухомості у разі реалізації предмета іпотеки 

державною виконавчою службою. 

72. Звернення стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи. 

73. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи . 

74. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника 

- юридичної особи. 

75. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна. 

76. Умови звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника. 

77. Відрахування із заробітної плати (заробітку), стипендії боржника. 

78. Звернення стягнення на інші доходи боржника. 

79. Розмір відрахувань із заробітної плати та інших доходів. 

80. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, який відбуває покарання. 

81. Звернення стягнення на допомогу по державному соціальному страхуванню. 

82. Кошти, на які не може бути звернено стягнення. 

83. Порядок стягнення аліментів. 

84. Виконання рішень щодо стягнення штрафу та конфіскації майна. 
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85. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто 

вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. 

86. Виконання рішення про поновлення на роботі. 

87. Виконання рішення про відібрання дитини. 

88. Виконання рішення про виселення боржника. 

89. Виконання рішення про вселення стягувача. 

90. Виконання рішення про примусовий обмін. 

91. Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об'єднання 

громадян. 

92. Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб. 

93. Виконання рішень іноземних судів і арбітражів. 

94. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби. 

95. Захист прав стягувача у виконавчому провадженні. 

96. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника виконати 

певні дії, та рішення про поновлення на роботі. 

97. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця. 

98. Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за 

виконавчими документами. 
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